
 

ATA N° 04/2018 
Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às treze horas, no auditório 

localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o encontro do 

Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. O colega Guilherme Garcia Teixeira abriu a 

reunião expondo a pauta. Foram convidados a se manifestar a colega Lisiane Silveira e 

o colega William Miranda Rustick para apresentar os novos colegas nomeados para a 

Reitoria. Apresentaram-se o colega Daniel Bento Maia e as colegas Raquel Soubach e 

Sídia Tecchio. Em seguida o Sr. Reitor, prof. Júlio Heck, explanou a respeito da 

importância das três comissões que estão citadas no e-mail de convocação para o 

Fórum: a de dimensionamento de espaço físico, a de dimensionamento de pessoal e a 

de revisão do Regimento complementar. Explicou que sua proposição de formação 

dessas comissões é de três representantes dentre os servidores da Reitoria indicados 

pelo Fórum, para cada uma das comissões, em contrapartida, ele indicará outros três 

nomes dentre os integrantes da atual Gestão para cada comissão também. Eu, Mere 

Luci da Rosa, salientei que essas comissões, embora independentes, terão seus 

trabalhos integrados em um momento final, pois os assuntos tema de todas estão inter-

relacionados. A colega Leila Schwartz salientou algumas dúvidas quanto a legislação 

pertinente ao segundo Tema de Comissões (Regimento Complementar). O colega 

Guilherme Teixeira destacou a necessidade da liberdade de acesso aos setores e 

servidores da Reitoria para viabilizar o trabalho das comissões. A colega Gina 

Mikowaiski questionou a respeito do processo de divisão dos setores e direcionamento 

e encaminhamento de servidores entre setores (Tema da Comissão de 

Dimensionamento de Pessoal). Ainda sobre esse tema, o colega William Miranda 

Rustick mencionou as dificuldades no processo de dimensionamento nos campi e a 

importância desse trabalho. A colega Suelen Patricia dos Santos promoveu a 

importância dessa oportunidade de “voz ativa” e direta dada aos servidores de forma a 

propiciar que os interessados se envolvam diretamente opinando e agindo antes de o 

CONSUP deliberar sobre as questões. Em seguida a colega Suelen nos informou 

sobre as decisões do CONSUP relativas ao nosso interesse, enquanto servidores da 

Reitoria, mencionou a aprovação do Regimento Interno da Reitoria com algumas 

pequenas alterações e a necessidade da criação das comissões sobre a elaboração do 

Regimento Complementar da Reitoria, com prazo de 180 dias e da de 



 

Dimensionamento de Força de Trabalho e de Cargos e Funções, com prazo de até dois 

anos para ser concluída. Mencionou o pedido de Urgência da servidora Caroline Leal 

Prates a respeito de sua liberação para participar de um curso no exterior às suas 

expensas, salientando as instâncias recursais e a necessidade de obedecê-las, nesse 

momento salientei a importância de se acatar os prazos, em cada instância. Ainda, a 

colega Suelen mencionou a situação da FAURGS, a qual teve parecer contrário à 

prestação de contas, seu diretor está em uso de tornozeleira eletrônica e mesmo 

assim, o contrato com esta fundação foi renovado. Destacou ainda, que todas as 

reuniões do CONSUP estão disponíveis no YOUTUBE. O colega Guilherme mencionou 

a disponibilização das Atas e Listas de Presença das reuniões do Fórum no site, na 

aba Fórum Interno dos Servidores, relatou que será encaminhado um e-mail explicando 

o passo a passo para encontrar tais informações. Em seguida deu-se início as 

votações para os representantes das três comissões. Ao que fora decidido o seguinte: 

Primeira Comissão: DIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DA REITORIA 

(Eleitos como Titulares: Caroline Possoli Beltran (DPO), Queila Tomielo de Camargo 

(DPO) e Carlos Eduardo Weidlich (DGP), como suplentes Anderson Dall Agnol (Ações 

Inclusivas) e Michel Lima Levien (DPO)). Segunda Comissão: ELABORAÇÃO DO 

REGIMENTO COMPLEMENTAR (Eleitos como titulares: Danner Souza Terra (DTI), 

Nayara Pansera Balbinot (PROEN), Lael Nervis (PROEX) e suplentes Willian Miranda 

Rustick (DGP), Ana Maria Jung de Andrade (DGP) e Gerson Rafael Juchem (PROAD)). 

Terceira Comissão: DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL OU DIMENSIONAMENTO 

DE FORÇA DE TRABALHO, CARGOS E FUNÇÕES (Se candidataram sete servidores 

para esta comissão: Bryan Aislan Zinn (DTI), Mere Luci da Rosa (PROAD), Ana Maria 

Jung de Andrade (DGP), Daniel Bento Maia (PRODI), Gina Mikowaiski (DGP), 

Anderson Dall Agnol (Ações Inclusivas), Lauri Paulus (Auditoria), além da colega 

Franciane Tusset se dispor como consultora, devido ao conhecimento prévio em tal 

questão e o colega Willian Rustick pela presidência da CIS. Como foram muitos 

candidatos, após intenso debate foi decidido pelo envio de um formulário por e-mail a 

ser preenchido por todos os colegas para decidirem em quem votarão como titulares e 

suplentes). Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada as quatorze horas e 

trinta minutos e eu, Mere Luci da Rosa, lavrei a presente ata.  

 

Bento Gonçalves, 18 de julho de 2018. 


